
 

ZET JIJ ‘KRACHT IN MOBILITEIT’ OP DE KAART? 

Vacature voor een Inspiratieplek op het gebied van communicatie/social media. 

4 uur per week tot 31 december 2018 

 

Ben jij op zoek naar (nog) meer inspiratie, verdieping en / of groei in je werk? Of wil / moet je 

uitkijken naar een volgende stap in jouw loopbaan? Dan is deze inspiratieplek iets voor jou! Een 

unieke ervaring in een uitdagend project binnen de Gelderse Woningcorporaties, waarin 

samenwerking, vernieuwing en ontwikkeling voorop staan: Kracht in Mobiliteit!  

Kracht in Mobiliteit  

Kracht in Mobiliteit (KIM) – is een samenwerkingsverband van 18 wooncorporaties in 

Gelderland. Samen werken we aan Duurzaam Inzetbaarheid; ontwikkeling van talenten, 

ondersteuning bij loopbanen en het vinden van nieuwe kansen en mogelijkheden in en buiten 

de branche. Meer informatie vind je op www.krachtinmobiliteit.nl 

Het doel van Kracht in Mobiliteit is: medewerkers inspireren en verleiden om aan de slag te 

gaan met hun loopbaan. Stimuleren van toekomstgerichte scholing, talentontwikkeling en 

inzicht in mogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt, middels een regionaal 

samenwerkingsverband.  

Inspiratieplek communicatie / social media 

Voor Kracht in Mobiliteit is facilitator Christianne Bongers van PUUR.nu aangetrokken. Zij is – 

samen met de stuurgroep en de projectgroep - verantwoordelijk voor het realiseren van de 

doelen van het regionale samenwerkingsverband en het beheersen van de kwaliteit, organisatie 

en kosten. Om Kracht in Mobiliteit nog meer op de kaart te zetten en onder de aandacht te 

brengen bij alle medewerkers binnen het samenwerkingsverband zijn we op zoek naar 

ondersteuning. 

 

Profiel  

• Je bent een aanpakker en in staat de functie zelfstandig vorm te geven. 

• Je hebt een pro-actieve houding.

• Je bent in kei in schriftelijke communicatie. 

• Je vindt het leuk om creatieve oplossingen te bedenken en helpt anderen daar graag bij.

• Je hebt ervaring/affiniteit met Social Media.

• Ervaring met WordPress is een pré. 

http://www.krachtinmobiliteit.nl/




Inhoud, onder andere: 

• Bijhouden van Viadesk en de nieuwe website. 

• Actief aan de slag met Social Media. 

• Bijhouden en het gebruik van Kansportaal stimuleren

• Het maken van een communicatie-handboek.

In praktijk 

Je blijft in dienst bij je huidige werkgever en werkt vanuit je eigen werkplek. Jouw werkgever 

‘leent jou uit’ voor de projectorganisatie van Kracht in Mobiliteit voor 4 uur per week. 

Daarnaast zal je of en toe aansluiten bij bijeenkomsten van de Stuurgroep en Projectgroep.

Aanmelden of meer informatie 

Nieuwsgierig? Je kunt je voor 28 februari 2018 aanmelden bij …..: info@krachtinmobiliteit.nl. 

Belangrijke voorwaarde is dat je met jouw werkgever in gesprek gaat over de mogelijkheden. 

Hulp nodig? Of meer informatie? Zie voorgaand mailadres of bel…….. 

 


